
Інформація про заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб 

з обмеженими фізичними можливостями  

в Оболонському районі 

  

  

        Мережа закладів культури Оболонського району м. Києва налічує 18 

установ: 11 бібліотек Централізованої бібліотечної системи, 6 шкіл естетичного 

виховання (4 музичні школи, 1 художня, 1 школа мистецтв), Централізована 

бухгалтерія управління. 

З метою створення сприятливих умов для забезпечення, безперешкодного 

доступу осіб з особливими потребами до приміщень закладів культури, 

приділяється велика увага щодо оснащення засобами адаптації середовища до 

потреб маломобільних груп населення.    

9 бібліотек централізованої бібліотечної системи району та  дитяча школа 

мистецтв № 5, у відповідності до вимог державних будівельних норм, 

пристосовані для безперешкодного доступу до приміщень для осіб з 

особливими потребами – встановлено пандуси та облаштовано вхідні групи. 

  Також у 2 дитячих бібліотеках облаштовано кімнати особистої гігієни для 

людей з обмеженими функціональними можливостями (бібліотека № 102 для 

дітей (вул. Рокосовського, 3Б) та бібліотека ім. С. Чекаліна для дітей (вул. 

Вишгородська, 38). 

На виконання Міської комплексної цільової програми «Київ без бар’єрів» 

(на 2018-2021 роки), Управління культури, туризму та охорони культурної 

спадщини Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації  надало 

поадресний перелік закладів культури, які потребують проведення наступних 

заходів:   

1. Модернізація вхідних груп бібліотек для зручності відвідувачів на 

інвалідних візках: 

- Центральна публічна районна бібліотека ім.О.С.Пушкіна 

(просп.Оболонський, 16); 

- бібліотека ім. Г. Котовського для дітей (вул. О. Архипенка, 3); 

- бібліотека ім. Самеда Вургуна (вул.О. Архипенка, 3); 

- бібліотека ім. Панаса Мирного (вул. Кондратюка, 4-б); 

- бібліотека № 138 (вул.Зої Гайдай, 5). 

2. Ремонт та адаптація кімнат особистої гігієни для людей з обмеженими 

функціональними можливостями: 

- Центральна районна бібліотека ім. Аркадія Гайдара для дітей 

(просп.Героїв Сталінграду, 51-Б); 

- Центральна публічна районна бібліотека ім. О.С. Пушкіна 

(просп.Оболонський, 16); 

- бібліотека ім. Г. Котовського для дітей (вул. О. Архипенка, 3); 

- бібліотека № 120 (вул. Попова, 12); 

- бібліотека ім. Панаса Мирного (вул. Кондратюка, 4-б). 

 

 

 За інформацією Управління культури, туризму  

та охорони культурної спадщини 


